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Ελληνικός	Οργανισμός	Πολιτικών	Επιστημόνων	

Οργανισμός	με	Ειδική	Συμβουλευτική	Ιδιότητα	στο	Οικονομικό	και	Κοινωνικό	Συμβούλιο	του	Ο.Η.Ε.	

 

ΠΡΑΚΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤOY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» 

_____________________________________________ 

Απόφαση 27/2016 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 24
ης

.06.2016 

*	*	*	*	*	*	*	*	*		

	

Στο Δήµο Αθηναίων Αττικής σήµερα, την 24
η
 Ιουνίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.µ., συνήλθε 

σε συνεδρίαση το Συµβούλιο Διοίκησης του σωµατείου µε την επωνυµία “Ελληνικός Οργανισµός Πολιτικών 

Επιστηµόνων” και τον διακριτικό τίτλο “Ε.Ο.Π.Ε” (ηλεκτρονική συνεδρίαση σύµφωνα µε παρ. 6, άρθρο 24, κεφ. Γ΄ 

Κατ).  

 

Το Συµβούλιο Διοίκησης συνήλθε κατά τα ανωτέρω και σύµφωνα µε το Κεφ. Γ, άρθρο 24 του 

καταστατικού, συνεδρίασε υπό την επιµέλεια του Προέδρου, ήτοι του κ. Συµεών Σιδηρόπουλου, για να συζητήσει και 

να λάβει σχετική απόφαση επί του κατωτέρω θέµατος της ηµερησίας διάταξης: 

 

	
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

“Απόφαση σύστασης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ για τον Ο.Η.Ε. (ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε.)” 

 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα εκλεγέντα κάτωθι αναφερόµενα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης: 

 

Ο Πρόεδρος  

1. Συµεών Σιδηρόπουλος  

για την Εκτελεστική Γραµµατεία  

2. Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου 

3. Δηµήτριος Κρήτας  

4. Σταύρος Τασιόπουλος 

για το Ιδρυτικό Συµβούλιο 

5. Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος  

6. Αριστείδης Γιαννόπουλος  

7. Χαράλαµπος Δεληµαργάς 

 

 

Το εκλεγέν αναπληρωµατικό µέλος , ήτοι Νικολίτσα Πολυζωγοπούλου παραστάθηκε χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
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Διαπιστωθείσας της κατά νόµον και σύµφωνα µε το καταστατικό του Οργανισµού απαρτίας, δεδοµένου ότι 

παρίστανται άπαντες οι διορισθέντες σύµβουλοι, ο Πρόεδρος, κ. Συµεών Σιδηρόπουλος, κάλεσε τα µέλη του Σ.Δ. να 

λάβουν αποφάσεις επί του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

Επί του θέµατος της ηµερησίας διάταξης: 

 

Κατόπιν της κατά νόµον τροποποίησης του Καταστατικού (αρ. διατ. 320/2015) του Επιστηµονικού 

Σωµατείου µε την επωνυµία “Ελληνικός Οργανισµός Πολιτικών Επιστηµόνων” και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Π.Ε.», 

το οποίο αναγνωρίστηκε µε την 7999/19/12/2008 απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε 

µε αυξ. αριθµ. 27710 στο βιβλίο Σωµατείων, το Συµβούλιο Διοίκησης που εκλέχθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 

22 του Καταστατικού, 

 

α) προχωρά στην σύσταση των προβλεπόµενων οργάνων που ορίζει το Καταστατικό και 

β) οµόφωνα και παµψηφεί αποφάσισε σύµφωνα µε τα άρθρα 24, 26 και άρθρο 34 του Καταστατικού την 

σύσταση, τη σύνθεση Επιστηµονικών Ινστιτούτων εντός του νοµικού πλαισίου του Οργανισµού, υπό τη µορφή 

Ειδικών Επιτροπών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, κ. Συµεών Σιδηρόπουλου, ως ορίζει η περ. δ του άρθρου 34 

του Καταστατικού.  

 

	

	

ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	για	τον	Ο.Η.Ε.	(ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε.) 

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού κάλεσε τα Μέλη του Σ.Δ. να λάβουν απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ για τον Ο.Η.Ε. (ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε.) του Ε.Ο.Π.Ε. το οποίο θα λειτουργεί, τουλάχιστον 

αρχικά, εντός του νοµικού πλαισίου του Ε.Ο.Π.Ε. υπό δική του διεύθυνση.  

 

Το ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε. θα λειτουργεί εντός του κανονισµού λειτουργίας που θα εκδώσει η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Ε.. Η 

Διεύθυνση του Ινστιτούτου θα υπόκειται στο έλεγχο του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Ε. και η διοίκηση της θα ασκείται από την 

Οµότιµη Καθηγήτρια και Επίτιµο Μέλος του Ε.Ο.Π.Ε., Δρ. Παρούλα Νάσκου Περράκη και τα στελέχη που θα επιλεγούν 

να την επικουρούν και µε τα οποία θα συγκροτηθεί το Σ.Δ. του Ινστιτούτου.  

 

Το ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε. θα συνεργαστεί µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, Φορείς και Πανεπιστηµιακούς για την ευόδωση 

του έργου του. Η προαγωγή των στόχων του Ο.Η.Ε. κύρια ερευνητική του ενασχόληση.  

 

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού του ιστοχώρου του Οργανισµού (µε µηδενικό κόστος) θα συµπεριληφθεί η 

δηµιουργία αυτόνοµου site για το ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε.. Στόχος του ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε. θα είναι και η προσέλευση πόρων για τον 

Ε.Ο.Π.Ε..  

 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη να υπερψηφίσουν την πρόταση του. Η πρόταση υπερψηφίστηκε οµόφωνα.  
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Δεδοµένου ότι η συζήτηση έλαβε τέλος και ελήφθη απόφαση, συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως 

κατωτέρω για τον Ελληνικό Οργανισµό Πολιτικών Επιστηµόνων. 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     Συµεών Σιδηρόπουλος 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου              Σταύρος Τασιόπουλος                      Δηµήτριος Κρήτας 

 

ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

 

 

     Αριστείδης Γιαννόπουλος                Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος       Χάρης Χαράλαµπος Δεληµαργάς 

 

 

ΚΟΙΝ. 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΚΥΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΝΕΠΕ 

 


